
A Família Imperial Romanov e a Revolução Russa (Parte 2)
Aula 16, 14 de dezembro, 2020 

Pedro Henrique e Maria Eduarda Mayrinck



1915AD-1918AD - Linha da Revolução Russa

27 de 
fevereiro de 
1917AD

22 de março 
de 1917AD

29 de 
abril de 
1917AD

Lenin chega 
a Petrogrado

Czar 
prisioneiroDuma pede: 

Abaixo o 
Czar!

12 de março de 
1917AD

15 de março de 
1917AD

Comitê 
Provisório

Czar abdica

8 de março 
de 1917AD

Marcha das 
mulheres

Agosto de 
1915AD

Czar assume 
Comando do 
Exército

30 de 
dezembro 
de 1916AD

Rasputin 
assassinado

7 de novembro 
de 1917AD

Golpe contra 
Governo 
Provisório

março de 
1918AD

Tratado de 
Brest-Litovsk

13 de março 
de 1917AD

Motim dos 
marinheiros

Julho de 
1918AD

Execução da 
Família 
Romanov



O Início da Revolução - 1915AD-1917AD
- Agosto 1915AD - Durante a 1ª Guerra Mundial, em que a Rússia vai mal, Nicholas II decide exonerar o 

Comandante do exército Grão-Duque Nicolau e assumir o comando, considerada uma das piores decisões. 
O Czar vai e não faz nada no Comando por não entender do assunto, distribui medalhas e visita doentes 
em hospitais, e dá o Comando ao General Alekseyev. Czarina, por sua vez, troca de Ministros também não 
entendendo muito bem do assunto e com palpites de Rasputin.

- 30 de dezembro de 1916AD - Rasputin é assassinado e a Guerra já soma 6 milhões (maioria homens) de 
baixas. O inverno Russo castiga o povo que sofre de fome e frio. Czarina pede justiça a Rasputin mas nada 
é feito. O povo não entendia o motivo do Rasputin estar aliado ao Governo (minuto 3).

- 27 de fevereiro de 1917AD - Em discurso, Deputado critica Gabinete do Czar. Alexandre Kerensky o 
interrompe, culpa o Czar e puxa um grito que ecoa no Duma: Abaixo o Czar! O Ministro relata ao Czar 
sobre os acontecimentos e recomenda melhorar relações com o Duma. Czar diz que o Duma é quem 
precisa melhorar as relações com ele e vai jogar dominó. 

- 3 de março de 1917AD - 1ª greve. Por conta de uma tempestade de neve, o trânsito de trem de 
abastecimento fica atrasado.

- 8 de março de 1917AD - Dia internacional das mulheres - Mulheres se organizam saindo das fábricas e 
fazem uma marcha com cartazes. No dia anterior, Czar havia ido ao Quartel General em Mogilev.

- 9 de março de 1917AD - Greve aumenta com cartazes pedindo fim da monarquia. A guerra ainda é uma 
coisa totalmente nova e derruba toda sociedade que tenta se mobilizar para enfrentá-la e pedem o fim dela.



8 de março de 1917AD - Marcha das Mulheres



Vitória do Povo - 1917AD
- 10 de março de 1917AD -  A greve alcança 250 mil pessoas. Mikhail Rodzianko, presidente do Duma, 

insiste em falar com o Czar (minuto 16).
- Czar manda o General Khabalov “limpar as ruas” e por o povo para trabalhar reprimindo a bala.
- Czar só tinha 30 mil soldados ativos. O 1º Ministro ameaça renunciar e o Czar manda fechar Duma. Duma 

se recusa a fechar e forma um Comitê. Czarina escreve que se o Duma se comportar nada iria acontecer.
- 11 de março de 1917AD - Esquadrões da Cavalaria Cossaca (de origem Mongol) se junta com polícia para 

uma repressão. A multidão bota crianças à frente e menina dá uma flor para Oficial e diz: “só queremos 
pão, você não teria coragem de bater na gente”. A Tropa Cossaca da meia volta.

- Rodzianko fala ao Czar que algo precisa ser feito. Não tem mais volta.
- 12 de março de 1917AD -  Se forma o Comitê Provisório do Duma e da ordem de prisão ao Comitê do 

Czar. Soldados recebem ordem, de Oficial, de atirar em manifestantes mas não obedecem. Oficial ameaça 
e soldados atiram para cima.

- A multidão se dispersa e soldados ficam revoltados com a falta de empatia do Oficial. Podem ter familiares 
deles envolvidos na multidão que só estão lutando pela fome. Soldados se revoltam contra o Oficial que 
corre, leva um tiro e cai morto. Começa a rebelião.

- Qualquer Oficial que se opõe é preso e fuzilado. Soldados usam braçadeiras vermelhas e Oficiais 
inteligentes distribuem armas ao povo, outros se misturam a civis. Prédios são tomados por 
Revolucionários.



Cavalaria Cossaca Mikhail Rodzianko



A Queda do Czar - 1917AD
- 13 de março de 1917AD - Czar entende o problema e volta para Petrogrado. Revolucionários forçam seu 

trem Real parar no meio do nada em Pskov. Marinheiro vão a Petrogrado em seu dia de folga e observam o 
exército se juntando ao povo. Fyodor Raskolnikov, aspirante a Oficial Naval, planeja o Movimento 
Revolucionário dos marinheiros. As condições de trabalhos dos marinheiros são péssimas. No dia seguinte 
começa o motim e marinheiros radicais se juntam aos Bolcheviques se tornando a tropa de choque do 
Movimento. Ninguém bebe na Revolução (minuto 30).

- 14 de março de 1917AD - O primo do Czar, Comandante do exército naval Grão-Duque Cyrill, põe 
braçadeira vermelha e se junta aos Revolucionários. General Ruzsky encontra Czar e diz que precisa falar 
com ele. Bate continência e sem olhar nos olhos diz: “O País está em risco de Guerra Civil, há um colapso 
em Petrogrado. O Duma pede que você abdique”. Czar faz um discurso dizendo que Monarca não pode 
abandonar o trono e o General responde: “Caso não aceite, o Duma demandará!”

- 15 de março de 1917AD - 2 membros do Duma vão ao trem do Czar. Czar escolhe abdicar para seu irmão 
e não seu filho, Alexei. Czar assina abdicação. O Grão-Duque recusa a coroa posteriormente. É o fim da 
Monarquia e do Império Romanov.

- 22 de março de 1917AD -  Czar se torna prisioneiro no Palácio de Alexandre com sua família. Guardas o 
tratam com desdém e o chamam pelo nome e não mais como Czar.

- No Governo Provisório fica o Aristocrata liberal Príncipe Lvov em divisão do poder com o Duma. Kerensky 
se torna Ministro da Justiça no Governo Provisório e abole leis anti-semitas dando igualdade para o povo.



A queda da estátua do Czar (acima)
Marinheiros Revolucionários (à direita)



Vladimir Lenin - 1917AD
- Lenin não está em Petrogrado no início da Revolução, está exilado na Suíça em quarto em cima de uma 

fábrica de salsicha. Lenin não acreditava que sua geração poderia ver a Revolução (minuto 36).
- Quando fica sabendo da Revolução tem um problema: a Alemanha no meio do caminho.
- O judeu Julius Helphand tem contato com o Comando Alemão por conta de importação. Leva a idéia da 

Alemanha pegar Lenin e transportar para Rússia para causar problema lá. Bethmann-Hollweg informa ao 
Kaiser e ele prefere não mandar para não espalhar a Revolução. Diz o ditado: As cobras jogadas no jardim 
vizinho podem vir ao seu. Kaiser aprova com pé atrás. Lenin que denunciava guerra imperialista pede 
segredo aos Alemães. Não se sabe quanto deram ao Lenin mas se diz cerca de 50 a 500 mil dólares. Lenin 
e 33 seguidores vão em um vagão do trem Alemão proibidos de falar com ninguém.

- 29 de abril de 1917AD -  Lenin retorna a Petrogrado. Bolcheviques o recebem. Pretendem derrubar 
Governo Provisório com 3 alicerces: pão, paz e terra. Soa muito bem ao povo. 

- Os Bolcheviques surgem quando Lenin começa uma briga ideológica no Partido Operário 
Social-Democrata Russo que se divide em 2 em 1913AD, sendo: Bolcheviques (maioria) e Mencheviques 
(minoria). Julius Martov líder dos Mencheviques tem ideologia menos radical. Bolcheviques não foram a 
maioria, mas Lenin é mestre da propaganda e convence qualquer coisa em sua oratória. Bolcheviques 
vivem na clandestinidade. Publicam jornais secretos e assaltam banco para se manter. Josef Stalin é o 
mestre em assaltar bancos e matar guardas. No mundo inteiro essa ideologia de Partidos Revolucionários 
se manteve. Lenin guarda um rancor pessoal com o Czar, tem repúdio a Igrejas e tem ideias pró 
trabalhadores e distribuição de propriedades.



Josef Stalin Vladimir Lenin recebido pelos Bolcheviques



O Golpe - 1917AD
- Kerensky vira Ministro da Guerra e planeja ofensiva em Julho. Russos atacam Alemães, exército avança e 

Alemães contra atacam. Russos, sem forças, fogem e se torna um desastre total deixando tudo para trás. 
Alemães e Austríacos cansam de ir atrás (minuto 47).

- Após motins de soldados e marinheiros que quase derrubam o Governo, o Príncipe se demite e Kerensky 
assume como 1º Ministro. Abole o Partido Bolchevique. Lenin foge para Finlândia e raspa barba. Trotsky e 
Bolcheviques são presos. 

- Setembro de 1917AD - General Kornilov tenta dar um golpe para derrubar o Governo de esquerda. 
Pretende estabelecer lei de ordem e é pró-Monarquia. Marcha para Petrogrado com exército e Kerensky 
junta trabalhadores ligados aos Bolcheviques. Soldados compram ideia dos Bolcheviques. Kerensky manda 
prender Oficiais e Generais. Kornilov foge. Lenin começa a planejar um golpe.

- Leon Trotsky é um membro Bolchevique, conhece Lenin na Revolução em 1905. Volta à Rússia em março 
de 1917. Ajuda a planejar o golpe de 7 de novembro. Fica escondido em Petrogrado junto com Lenin.

- Kerensky vira segurança da Família Romanov e a exila em Tobolsk na casa do Governador. A Família é 
vigiada mas são bem tratados. Crianças têm tutor francês para dar aulas. 

- Lenin e sua tropa estão reunidos em um salão. Trotsky atende a ligação e dá os comandos aos 
marinheiros. Os grupos devem tomar a central rodoviária, telégrafo, central telefônica, banco central, 
simultaneamente. Bolcheviques tomam a cidade sem luta. Isolam o Palácio de Tauride defendido por 
mulheres. Kerensky pede carro emprestado e vai a base fora de Petrogrado pedir socorro. Na noite do dia 
7 de novembro o golpe é dado. Kerensky cai, Ministros são presos e Lenin entra como um Ditador.



General KornilovAlexandre KerenskyLeon Trotsky



Nicholas II e Alexei serrando lenha na 
prisão de Tobolsk 

A Casa do Governador em Tobolsk



O navio Aurora com marinheiros Revolucionários



O Fim da Família Romanov - 1918AD
- Março de 1918AD - A Rússia estabelece um acordo de paz que abre mão de ¼ de seu território e repudiam 

dívidas externas. Bancos Russos estão quebrados e exército desintegrado (próxima aula). 
- Lenin manda os Romanov para a Casa Ipatiev em Ekaterinburg. Sem privilégios, a Família é insultada 

diariamente. O ambiente é como uma cadeia (1 hora e 6 minutos). 
- Julho de 1918AD - Exército rebeldes pró-monarquia se aproximam de Ekaterinburg. A Família Imperial se 

anima. O Comitê Bolchevique não os deixa aproximar. Lenin manda telegrama solicitando que a Família 
deve ser liquidada, planeja execução e distribui armas. Bolcheviques acordam a Família as 4 horas da 
manhã às pressas dizendo para se arrumar e descer para viajar. Os levam ao porão, trazem cadeiras para 
Czar, Czarina e Alexei se sentarem. As 4 filhas estão com seus vestidos com joias embutidas. Junto com a 
Família há 4 criados. Executores entram com armas e um deles abre uma carta e lê: De acordo com 
determinação do Governo Bolchevique, você e sua família estão condenados a morte. Czar levanta sem 
acreditar e toma tiro na testa. Começa a carnificina. As meninas são salvas dos tiros pelas jóias e tomam 
golpes de baioneta (faca na ponta da arma).

- Após mortos, os corpos são queimados e jogados em minas desocupadas. Alexei e Anastasia em buraco 
separado. O Anúncio da morte é encoberto. Forças monárquicas chegam a Ekaterinburg e veem buracos 
de balas na casa onde estava a Família. Mesmo sem sangue(Bolcheviques haviam limpado) deduzem um 
massacre. A notícia espalha, George V (primo do Czar) fica arrependido e manda navio Inglês para 
resgatar familiares sobreviventes. 

- Posteriormente descobrem o corpo das crianças, acabando com fakes Anastácias que surgiram.



Tratado de Brest-Litovsk estabelecendo paz entre as delegações Russas 
e as Potências Centrais em 1918AD



Porão em que a Família Romanov foi executada


